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Oskolába, oskolába

Történt egyszer a régi világban, hogy volt egy
öreg házaspár. De nagyon-nagyon szegények
voltak. Nem jutott még annyi se, mit elpipáz-
gassék a szegény öregember.
Az öregasszony járogatott el, hogy rimánko-
dással, koldulással összeszedjen egy-egy kis falatot a kis szatyrába.
Így a többi koldulások közt gyakran befordult a fõjegyzõ úrékhoz.
Látta, hogy ott örökké sütés-fõzés, sürgés-forgás van. Kapott is
mindig egy jó darab fehér kenyeret, egy kis jó ételkét. Mindegyre
arra gondolt:
– Itt sohasem fogy ki. Hát itt örökkétig annyi minden jó, s olyan jó
szagok vannak a konyhán. Bizony ez nagy dolog!
Nekibátorodott, s megkérdezte a fõjegyzõné asszonyt:
– Nagyságos asszony, hogy lehet az, hogy maguknál örökké min-
den van? Zsír, liszt,mindenféle jó hús. Nekünk meg semmi sincsen.

– Hát drága öreg nénike, ez onnét van, hogy oskolába jártunk, ta-
nultunk, tanulás után meg boldogultunk.
Ej, gondolkozik az öregasszony. Elmegy, csoszog hazafelé. Mikorra
hazaért, kész volt a terv. Mondja az urának:
– Na öregem, rendbe jövünk, lesz nekünk is mit együnk. Urak le-
szünk mi is. Mától fogva mindennap el kell menni szépen az osko-
lába.

Az asszony elment az igazgató úrhoz, s megkérlelte, hagyja, hogy
járjon az öregember az oskolába.
– Hogyne, hogy ott zavarja a gyermekeket!
– Nem zavarja, leül hátul, s ott elpipázgat.
– Nem, nem, azt semmiképpen sem hagyhatjuk!
A gyermekek azt nézegetnék, mint pipázik, s nem ta-
nulhatnának!

MIÉRT KELL ELMENNI ISKOLÁBA?

MIT KÉRDEZETT AZ ÖREGASSZONY A FÕJEGYZÕNÉTÕL?
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– Na, akkor leszoktatom én arról is, hogy az oskolába pipázzék,de
menjen csak oskolába. Ha már annyi sok ember boldogul utána,mi
miért ne boldogulhatnánk!

Úgyhogy végül megengedte az igazgató úr. Elmegyen az öregem-
ber. Nagyon messze lakott az iskolától, kora hajnalban kellett elin-
duljon, hogy mire megvirrad, odaérkezzék. Meg is történt, eljáro-
gatott néhányszor. Egyik reggel, amint ment az utcán, megbotlott
valamiben.
– Ó, hát mi az ördög ez? – kérdezte mérgesen, mert majdnem el-
esett. Alig tudott a pipára ügyelni,mert útközben csak pipázgatott,
ha már az oskolában nem volt szabad. Na már lehajol, megnézi mi
az. Felveszi, hát biza’ az egy jó súlyos, nehéz táska. Nem is ment
most az oskolába, vitte a feleségéhez, s mutatja:
– Nézd csak, mit kaptam oskolába menet!
Kinyitják a táskát. Hát az tele van pénzzel!
– Ó, drága jó Isten, ez nagy baj! Ezt nem tart-
hatjuk meg! Még azt hiszik, loptuk, és tömlöcbe zárnak bennünket!

Fogják a táskát, és viszik egyenesen a csendõrörsre.
– Ezt a táska pénzt találtam. Nem tudjuk, mit tegyünk vele! –
mondta ijedten az öregember az õrmesternek.
– Mikor találta ezt, öregapám? – kérdezte a csendõr.

– Hát én elsõ osztályos koromban.
– Na, menjenek Isten hírével, vigyék a táskát, és
használják a pénzt. Ki tudná azt most már kideríte-
ni, hogy kié volt? – mondta az õrmester.

A két öreg elment haza. A pénzt boldogan elköltögették, jó életük
volt nekik! Okultak is rajta: az oskola segített. Ha a betûket nem is
tanulták meg, az oskola segítette ki õket.

MIÉRT VIHETTÉK HAZA ATÁSKA PÉNZT?

MIT TALÁLT AZ ÖREGEMBER?

MIÉRT NEM PIPÁZGATHAT AZ ÖREGEMBER AZ ISKOLÁBAN?
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A császár új ruhája

Hajdanában, öreg idõkben, élt egy hatalmas császár, aki a díszes,
szép ruhákat becsülte a legtöbbre a világon. Arra költötte minden
pénzét, hogy szebbnél szebb ruhákban pompázhasson. Nem örült
derék hadseregének, színházba sem kívánkozott. Még kocsikázni
sem akart az erdõben, ha új ruháját nyomban nem mutogathatta.
Más-más ruhát öltött a nap minden órájában. Ahogy más becsüle-
tes királyról mindig azt hallani: „Most éppen az ország dolgairól ta-
nácskozik” – errõl a császárról mást se mondtak: „Most éppen öl-
tözködik.” Vidám volt az élet a császár városában. Odatódult
messze földrõl a sok takács, szabó, szövõasszony.

Egy nap aztán két csaló állított be a császári palotába. Azt mond-
ták magukról, hogy takácsok, s olyan szövetet tudnak szõni, hogy a
kerek világon nincs hozzá fogható. Nemcsak hogy páratlanul szép
a színe meg a mintája, de van egy bûvös tulajdonsága is: akik nem
méltók a tisztségükre vagy buták, mint a föld, azok nem láthatják.
Azok elõtt láthatatlanná válik a kelme.
– Ez volna még csak a nagyszerû ruha! – gondolta a császár. – Fel-
ölteném, s egyszeriben megtudnám,kik azok az országomban, akik
nem méltók a tisztségükre, vagy buták, mint a föld. Megszövetem
azt a kelmét.

És kiszámíttatott a kincstárából száz csengõ aranyat
a csalóknak,megparancsolva, hogy azonnal lássanak
munkához. Azok föl is állítottak két szövõszéket,
s úgy tettek, mintha dolgoznának, de persze csak
a levegõt szövögették. Odahordatták a legfinomabb
selyemszálakat, aranyfonalakat,de mindet a zsebük-
be gyömöszölték, és buzgón dolgoztak az üres
szövõszéken. Szõtték a levegõt sokszor éjszakáig.

MILYEN KELMÉT SZÖVET MEG A CSÁSZÁR?

MIVEL TÖLTÖTTE AZ IDÕT A CSÁSZÁR?
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– Megnézem,mennyire haladtak a munkával – mondta egy napon a
császár. Bizony egy kicsit furcsán érezte magát,mert eszébe jutott a
kelme bûvös tulajdonsága. Úgy gondolta, neki magának nem kellett
tartania attól, hogy a szövet tisztségére méltatlannak vagy ostobá-
nak mutatja. Azért óvatosságból jobbnak látta,ha elõbb elküld vala-
kit megnézni,miféle is az a ruhaanyag. A városban persze mindenki
hallott már a kelme bûvös tulajdonságáról, s elõre várták, hogy
megtudják, nem haszontalan vagy ostoba ember-e a szomszédjuk.

– Elõbb az én derék öreg miniszteremet küldöm be a takácsokhoz
– határozta el a császár. – Meglátja õ mindjárt,milyen a kelme,mert
nagyeszû ember, és méltó a tisztsé-
gére.
Bement hát a derék,öreg miniszter a
takácsok szobájába. Ott ült a két
csaló az üres szövõszék elõtt,és buz-
gón szõtte a semmit.
– Uramisten – rémült meg a minisz-
ter, amikor belépett –, én bizony
semmit sem látok! – És meresztette a szemét,meg is dörzsölte,de
hiába. Gyorsan összeszedte magát, és persze nem árult el semmit.

A két csaló nyájasan közelebb tessékelte, s azt tudakolta, hogy tet-
szik-e a kelme: szép-e a színe, finom-e a mintája? Szegény minisz-
ter bámulta a szövõszéket,de bizony nem látott semmit. Nem hát,
hiszen a levegõt senki sem látja.
– Istenem, Istenem – töprengett magában a szegény miniszter –,
hát csakugyan buta volnék,mint a föld? Ezt bizony nem tudtam, de
ne tudja meg más sem! És méltatlan volnék a tisztségemre? Nem,
nem árulom el, hogy semmit se látok!
– Na,hogy tetszik? – kérdezte az egyik csaló,miközben fürgén járt
a keze.

MIÉRT NEM LÁTOTT SEMMIT A MINISZTER?

MIRE VOLTAK KÍVÁNCSIAK AZ EMBEREK?
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– Nagyon szép! Csodálatosan finom! – felelte az öreg
miniszter, s még a pápaszemét is az orrára biggyesztet-
te. – Gyönyörû a mintája, páratlanul szép a színe. Majd
megmondom a felséges császárnak, hogy nekem nagyon tetszik.
– Nagy örömet szerez vele – mondták a takácsok,aztán apróra el-
magyarázták a szövés mintáit és a színeit. Az öreg miniszter na-
gyon figyelt, hogy szóról szóra elmondhassa a császárnak. El is
mondta.

A csalók most még több pénzt, selymet, aranyat kértek, azt mond-
ták, szükségük van a munkához. Megint zsebre gyömöszöltek min-
dent, és szõtték tovább a semmit.
Hamarosan egy másik rangos udvari embert küldött a császár a ta-
kácsokhoz, a fõhopmestert: nézze meg, mennyire haladtak a mun-
kával, mikor készül el a szövet. A fõhopmester is úgy járt, mint a
miniszter. Nézett, meresztette a szemét, de mert ahol semmi
sincs, ott semmit se látni. Hát õ se látott egyebet az üres szövõ-
széknél.
– Ugye, gyönyörû ez a kelme? – kérdezték a csalók, s neki is elma-
gyarázták a mintát, ami ott se volt.
– Buta nem vagyok! – mondta magában a fõhopmester. – Akkor
hát méltatlan vagyok a tisztségemre. Bizony különös, de ezt nem
kell megtudnia senkinek.

Csodálta hát a kelmét, amit nem látott, dicsérte szép színeit, pom-
pás mintáját.
– Valóban gyönyörû! – jelentette a császárnak.
A városban másról sem beszéltek, mint a ruhaanyagról.
Végre a császár is rászánta magát,hogy megnézze,még szövés köz-
ben. Válogatott kíséretével – köztük volt a derék miniszter meg a
fõhopmester is – benyitott a furfangos takácsokhoz, akik serény
kézzel szõtték a levegõt az üres szövõszéken.

MIRE GONDOLT A FÕHOPMESTER?

MIT MESÉLT EL A CSÁSZÁRNAK AZ ÖREG MINISZTER?
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– Ugye, gyönyörû, felséges uram? – kérdezte a két rangos udvari
ember, aki elõzõleg már ott járt. – Látja felséged páratlan mintáját,
csodálatos színeit? – S az üres szövõszékre mutattak,mert azt hit-
ték, a többiek látják a kelmét.
– Micsoda? – gondolta ijedten a császár. – Hisz ez szörnyûség! Bu-
ta volnék,mint a föld? Vagy méltatlan a császári trónra? Rettenetes
dolog.

De fennhangon azt mondta:
– Szép, csakugyan szép. Megnyerte felsé-
ges tetszésemet. – Elégedetten bólin-
tott, és meresztette szemét az üres szö-
võszékre, nehogy megtudják, hogy sem-
mit sem lát.
Fényes kísérete ugyanúgy tett; nézték a szö-
võszéket,mintha láttak volna valamit, s nagy buzgón bólogattak:
– Gyönyörû, gyönyörû! – És azt tanácsolták a császárnak, hogy a
küszöbön álló fényes, ünnepi körmenetre vegye fel elõször a cso-
dálatos ruhát.
– Remek, csodálatos, pompás! – járta körbe a császár.
Mindenki szívbõl örült,és a császár nyomban kinevezte a két csalót
császári udvari fõtakácsnak, s lovagrendet tûzött a gomblyukukba.

A körmenet elõtti napon hajnalig virrasztott a két takács. Nagy se-
reg gyertyát gyújtottak, hadd lássa odalenn a nép, milyen nagyon
iparkodnak a császár új ruhájával. Aztán úgy tettek,mintha leemel-
nék a kelmét a szövõszékrõl,nagy ollókkal szabdalták,teregették a
semmit, varrótûkkel villogtak a levegõben, s kijelentették:
– Elkészült a felséges császár új ruhája!
A császár maga ment a takácsokhoz fényes kísérettel: a két csaló
magasra emelte a karját, mintha tartana valamit, s buzgón sürgött-
forgott:

MIKOR VESZI MAJD FEL A CSÁSZÁR AZ ÚJ RUHÁT?

MIRE GONDOLT A CSÁSZÁR?
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– Tessék a nadrág! Tessék a kabát! Tessék a palást! Könnyû, mint a
pókháló. Aki viseli, úgy érzi, mintha semmi sem volna rajta. Éppen
ez a nagyszerû!
– Bizony az a nagyszerû – bólintottak rá a rangos urak,de nem lát-
tak semmit, mert a levegõt senki sem láthatja.
– Kérjük, kegyeskedjék levetni a felsõruháit, hadd adjuk fel az újat
itt a tükör elõtt! – serénykedtek a takácsok.

A császár levetette a ruháját, s a csalók úgy tet-
tek, mintha az új ruha darabjait sorra rá-
adnák.
Megfogták a derekát, köréje csavartak valamit.
Ez lett volna az uszály.
A császár firgett-forgott a tükör elõtt.
– Ó, milyen jól illik, felség! Mintha ráön-
tötték volna! – lelkendezett a császár kísérete. – Pá-
ratlan a mintája, pompásak a színei! Sose láttunk hozzá foghatót!

– Odakinn már várnak a szolgák a selyemmennyezettel, amit majd
felséged fölé tartanak a körmeneten – jelentette a császárnak a fõ-
hopmester.
– Megyek,már készen vagyok! – mondta a császár. – Ugye, jól fes-
tek? – Megint odaállt a tükör elé, s úgy tett, mintha apróra szem-
ügyre venné az új ruhát.
A kamarás urak, akiknek az volt a tisztségük, hogy a császár uszá-
lyát vigyék, lehajoltak, mintha felemelnék az uszályt, sürögtek-fo-
rogtak, úgy tettek,mintha vinnének valamit,mert õk se merték el-
árulni, hogy semmit se látnak.

Elindult hát a császár a körmenettel,méltóságosan lépegetett a se-
lyemmennyezet alatt. A nép pedig mind az utcán meg az ablakok-
ban tolongott, és azt kiáltotta:

MIÉRT NEM LÁTTÁK A RUHÁT ÉS AZ USZÁLYT?

MIÉRT VISELKEDTEK ÚGY, MINTHA LÁTNÁK AZ ÚJ RUHÁT?

KIK SEGÍTETTEK ÖLTÖZKÖDNI A CSÁSZÁRNAK?
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– Milyen gyönyörû a császár új ruhája! Milyen díszes az uszálya, s
milyen jól illik neki! – Senki sem merte bevallani, hogy nem lát
semmit,hiszen akkor a többiek olyan butának tartanák,mint a föld.
Vagy azt gondolnák, hogy nem méltó a tisztségére. A császárnak
még egy ruháját sem csodálták meg ennyire.

– De hiszen nincs is rajta
semmi! – szólalt meg
egyszer csak egy kisgyerek.
– Nincs is rajta semmi!
Ez a kisgyerek azt mondja, nincsen rajta
semmi!
– Nincs is ruha a császáron! – rivalgott fel végül a tengernyi tö-
meg.

A császár nagyon megütközött ezen. Maga is úgy vélte, hogy igazat
mondanak, de azt gondolta:
– Most már tovább kell mennem, nem futhatok haza szégyen-
szemre!
És még peckesebben lépegetett fényes kísérete élén, a kamarás
urak pedig még buzgóbban vitték mögötte palástja uszályát – a le-
vegõt.

MIT MONDOTT A GYEREK?

MIÉRT NEM MONDTÁK, HOGY NEM LÁTNAK SEMMIT?
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